
A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

(negyedik tanács)

2005. május 26.

a C-297/03. sz., (az Oberster Gerichtshof előzetes döntés-
hozatal iránti kérelme) Sozialhilfeverband Rohrbach
kontra Arbeitterkammer Oberösterreich, Österreichischer

Gewerkschaftsbund ügyben (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a – 2001/23/EK
irányelv – Vállalatátruházás – Az irányelvre való hivatkozás
lehetősége egy magánszeméllyel szemben – A munkavállaló
kifogása a szerződésének jogutód munkáltatóra történt átru-

házása ellen)

(2005/C 182/35)

(Az eljárás nyelve: német)

A C-297/03. sz. ügyben a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában,
amelyet az Oberster Gerichtshof (Ausztria) a Bíróságnál 2003.
július 10-én nyilvántartásba vett 2003. június 4-i végzésével az
előtte a Sozialhilfeverband Rohrbach és Arbeitterkammer
Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund
között folyamatban lévő eljárásban terjesztett elő, a Bíróság
(negyedik tanács), tagjai: K. Lenaerts tanácselnök, N. Colneric
(előadó) és J. N. Cunha Rodrigues bírák, főtanácsnok: P. Léger,
hivatalvezető: R. Grass, 2005. május 26-án meghozta ítéletét,
amelynek rendelkező része a következő:

1) Egy korlátolt felelősségű társaság, amelynek egyetlen tagja egy
közjogi szociális segélyügyi társulás (önkormányzati társulás),
azon szervezetek közé tartozik, amelyekkel szemben hivatkozni
lehet a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek
részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 21-i
2001/23/EK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdésére és az 1.
cikke (1) bekezdése c) pontjának első mondatára.

2) Az üzletét átruházó állami szerv nem hivatkozhat a 2001/23
irányelv 3. cikkének (1) bekezdésére és az 1. cikke (1) bekezdésének
c) pontjára egy munkavállalóval szemben annak érdekében, hogy
őt a jogutód munkáltatónál munkaviszonya fenntartására köte-
lezze.

(1) HL C 226., 2003.9.20.

A BIRÓSÁG VÉGZÉSE

(negyedik tanács)

2005. március 15.

a C-553/03 P. sz. Panhellenic Union of Cotton Ginners and
Exporters kontra az Európai Közösségek Bizottsága, Görög

Köztársaság (1) ügyben

(Fellebbezés – Állami támogatás – Megsemmisítés iránti
kereset – Az eljárási szabályzat 119. cikke)

(2005/C 182/36)

(Az eljárás nyelve: angol)

A C-553/03 P. sz. Panhellenic Union of Cotton Ginners and
Exporters (ügyvédek: K. Adamantopoulos és J. Gutiérrez
Gisbert, kézbesítési cím: Luxemburg), másik fél az eljárásban:
az Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazott: N.
Khan) és a Görög Köztársaság (meghatalmazott: V. Konto-
laimos és I. Chalkias) ügyben, a Bíróság alapokmányának 56.
cikke alapján 2003. december 30-án benyújtott fellebbezés
tárgyában, a Bíróság (negyedik tanács), tagjai: K. Lenaerts
tanácselnök, J. N. Cunha Rodrigues (előadó) és Juhász E. bírák,
főtanácsnok: L. A. Geelhoed, hivatalvezető: R. Grass, 2005.
március 15-én meghozta végzését, amelynek rendelkező része a
következő:

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság kötelezi a Panhellenic Union of Cotton Ginners and
Exporterst a saját költségein felül az Európai Közösségek Bizott-
sága jelen eljárásban felmerült költségeinek viselésére.

3) A Bíróság úgy határoz, hogy a Görög Köztársaság maga viselje
saját költségeit.

(1) HL C 59., 2004.3.6.
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